SERVIZO DE VIVENDA E REHABILITACIÓN
ANEXO III: DECLARACIÓN PARA A INLCUSIÓN NA LIMIAR
BASES REGULADORAS DA LIMIAR: “LISTAXE MUNICIPAL DE PROPIETARIOS DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS IMPLICADOS EN
ACTUACIÓNS PARA A SÚA REHABILITACIÓN.”

(A cubrir só por propietarios únicos de edificio)
A: DECLARACIÓN DA PERSOA PROPIETARIA (OU REPRESENTANTE, NO SEU CASO)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

En relación co indicado no artigo 7 das Bases reguladoras da listaxe municipal de propietarios de edificios residenciais
implicados en actuacións para a súa rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela, declaro responsablemente o
seguinte:
“Comprométome a iniciar o proceso de rehabilitación do edificio e tomar as medidas e poñer os recursos necesarios para a
súa consecución.”
Sinatura:

En ______________________ a _____de______________de 20____
De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informase de que os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, serán incluídos no ficheiro denominado “LIMIAR”, co obxecto de xestionar o presente procedemento e de informar as
persoas interesadas sobre a súa tramitación.
O órgano responsable deste ficheiro é a Oficina de Vivenda e Rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela. Os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición poderanse exercer ante o Concello de Santiago mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Praza de Cervantes 5,
15704 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a ocihr@concellodesantiago.gal

(A cubrir só por comunidades de propietarios)
B: DECLARACIÓN DA PERSOA REPRESENTANTE DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

En relación co indicado no artigo 7 das Bases reguladoras da listaxe municipal de propietarios de edificios
residenciais implicados en actuacións para a súa rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela, declaro
responsablemente o seguinte:
“ A comunidade de propietarios _______________________________________________________________
con NIF _________________________, acordou o día _______de___________de 20__ iniciar o proceso de
rehabilitación do edificio comprometéndose a tomar as medidas e poñer os recursos necesarios para a súa
consecución.”
Sinatura:

En ______________________ a _____de______________de 20_____
De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informase de que os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, serán incluídos no ficheiro denominado “LIMIAR”, co obxecto de xestionar o presente procedemento e de informar as persoas
interesadas sobre a súa tramitación.
O órgano responsable deste ficheiro é a Oficina de Vivenda e Rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela. Os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición poderanse exercer ante o Concello de Santiago mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Praza de Cervantes 5,
15704 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a ocihr@concellodesantiago.gal

Información á cidadanía: Tel. 981 54 24 37 (Horario: luns a venres de 9:00 a 14:00); e-mail: ocihr@santiagodecompostela.gal

